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Вих. № 03/01/2020 
від 25.01.2020 р.

Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів по формуванню 
нового складу Г ромадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві 
державній адміністрації.

ЗВІТ
про діяльність Г ромадської організації 

«Міжнародна творча асоціація «Браво»
у 2019-2020 р.р.

Громадська організація «Міжнародна творча асоціація «Браво» є
добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту 
прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, 
економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів 
та/або інших осіб.

Метою організації є сприяння творчому, духовному розвитку людини, а 
також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, 
вікових, соціальних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх 
членів та інших громадян України.

Основними напрямами діяльності Організації є:
Розроблення та втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація 
творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем”єр, фестивалів, 
театралізованих вистав, кінопоказів, аукціонів, бієнеалів, змагань тощо. 
Сприяння художньо-естетичному розвитку особистості, формуванню цілісної 
художньої картини світу, ключових загальнокультурних естетичних та 
мистецьких компетенцій.
Сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами 
культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними 
організаціями культури та мистецтв.
Виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та 
інших народів.
Сприяння популяризації народної творчості, використанню народних традицій 
у розвитку культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-
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культурної спадщини.
Популяризація різних видів мистецтва, творчих напрямів в суспільстві. 
Сприяння у впровадженні просвітницьких, науково-методичних, творчих 
програм по формуванню духовного, інтелектуального, патріотичного, 
фізичного і соціального виховання різних вікових категорій населення України. 
Сприяння захисту соціальних прав громадян України.
Сприяння розбудови та розвитку в Україні правового, демократичного, 
громадянського суспільства.
Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, 
територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян.
Дослідження, моніторінг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, 
пов’язаних з основною метою діяльності Організації.
Сприяння удосконалення законодавства України з питань, пов’язаних з 
основною метою діяльності Організації.

Заходи, проведені ГО «Міжнародна творча асоціація «Браво» та за 
участі членів організації.

Концептуальна виставка “Неможливе — можливо!”
(Український дім, м. Київ, 2014 р.)
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Соорганізатор творчого вечора, присвяченого дню народження 
Ани Ахматової. Презентація книги Бондарчук І.А. 

«Касандра ХХ сторіччя»
м. Київ. 2016 р.





Художня виставка сучасної художниці Елеонори Лінке та 
презентації книги Бондарчук І.А. “Музика душі”

в Міжнародному центрі культури (Жовтневому Палаці) м. Києва. 2015 р.







Організатор та куратор 
Художня виставка «Весні назустріч!»

м. Київ, галерея «Лаврська». 2016 р.



Партнер, продюсер та учасник оргкомітету в проведені 
ХІ Міжнародного музичного дитячого та юнацького 

фестивалю-конкурсу “Духовні джерела” 
м. Київ, 2016 р.





Партнер Першої іміджевої газети Світового Українства, 
Міжнародної газети без кордонів “УКРАЇНА понад усе”. Участь в 
святкуванні 50-річчя Світового Конгресу Українців в м. Львів в

2017 р.

http://w w w .ukrainianw orldcongress.org/U serFiles/Im age/B ulletins/50-
Bulletin.pdf

http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/Image/Bulletins/50-Bulletin.pdf
http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/Image/Bulletins/50-Bulletin.pdf




Партнер Фотовиставки військових капеланів в Верховній Раді
України в 2 018 р .







Участь в Міжнародному бізнес-форумі «БізнесWOMAN» 
2017,2018,2019 рр. в м. Києві.



Участь в Благодійному різдвяному ярмарку в грудні 2018 р., 
який організовує Міжнародний жіночий клуб щорічно



В серпні-жовтні 2019 р. ми стали партнером проекту "Життя без 
фільтрів”, який був реалізований Міжнародною Благодійною Організацією 
"Посланець Миру" за підтримки Українського культурного фонду. Це
проведення воркшопів для осіб з інвалідністю, членів їхніх родин, дітей-сиріт, 
багатодітних та малозабезпечених, інвалідів та ветеранів АТО. Це фотофестиваль 
та фотовиставка робіт переможців Всеукраїнського конкурсу фотографії "Світ 
навколо очима та серцем людини". ЬіїрУ/ровІапеїв-шіщ. ощ/иа/

В жовтні-листопаді 2019 р. ми стали партнером Допрем’єрного показу 
нового українського телевізійного художнього фільму “Бортнянський”
(генеральний продюсер та автор сценарію Валентин Мисливий).
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2806081-telefïlm-bortnanskii-raskroet-
neizvestnye-stranicy-biografn-kompozitora.html

На протязі 2019 - 2020 років ГО «Міжнародна творча асоціація «Браво» 
приймала участь у круглих столах (нарадах) організованих Святошинською 
районною в м. Києві державною адміністрацією: нового Закону України «Про 
освіту», «Нова українська школа», «Вектор інклюзії»,

Представники ГО «Міжнародна творча асоціація «Браво» готові 
приймати участь у роботі постійних комісій Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації, сприяти культурному та соціальному розвитку району та 
запропонувати нову креативну програму безпеки на дорогах в Святошинському 
районі: «Безпека дітей, пішоходів, велосипедистів та інших учасників 
дорожнього руху: засоби та навчання».

Г олова / Бондарчук І. А. /
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